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Vergelijkend onderzoek naar de kosten van verschillende
methoden van herbebossing op stormvlakten

N.A. Leek en A.H. Schaafsma

1 INLEIDING
Na de aandacht voor de ruimingstechnieken en
methoden van bewaren van het hout direct na de stormen
van november 1972 en april 1973, kwam het vraagstuk
van de toe te passen herbebossingstechnieken op
stormvlakten door middel van planten aan de orde.
Het in Nederland ontstane areaal stormvlakte bedraagt
meer dan 5000 ha, waarvan ongeveer 4000 ha wordt
ingenomen door Pinus spp (voornamelijk groveden), de
overige 1000 ha door fijnspar en douglas. Op deze
terreinen, waar het stormhout is geoogst, zijn de
omstandigheden totaal verschillend van die op de
traditionele kapvlakte. Naast het verspreid liggende tak
en tophout komen op de stormvlakte veel losse stobben
voor, die grote obstakels zijn in het terrein. Bovendien is
de dimensie van het op de stormvlakte achtergebleven
hout zwaarder, als gevolg van het afbreken van toppen.
De herbebossing zal bij stormvlakten daarom anders
dienen te geschieden dan onder normale
omstandigheden gebruikelijk is.
Gezien de schaarse informatie (1,2) die zowel in het
binnen- als buitenland over dit onderwerp aanwezig is, is
door de afdeling Bosarbeid en Techniek van het
Bosbouwproefstation een aantal methoden opeen viertal
stormvlakten met elkaar vergeleken. Doel van dit
vergelijkend onderzoek was het op korte termijn
verkrijgen van inzicht op welke wijze de herbebossing
onder de verschillende omstandigheden zal moeten
verlopen om te komen tot een zo doelmatig mogelijke
wijze van bosaanleg op stormvlakten.
2 VOORONDERZOEK
2.1 Typering van de terreinomstandigheden
Het vergelijkend onderzoek is beperkt tot stormvlakten,
waarop alle bomen zijn geveld. Mogelijk is hier en daar
een boom of langs de randen zelfs een groepje bomen
blijven staan. Daarnaast zijn er stormvlakten die als het
ware een sterke dunning hebben ondergaan met hier en
daar een stormgat. Deze terreinen hebben wat betreft
mogelijkheden en de noodzaak tot herbebossen een
geheel eigen problematiek. Afhankelijk van de
plaatselijke situatie zal wel of niet worden geplant.
Werken met machines is hier veelal niet mogelijken vaak
ook niet zinvol.
De terreinomstandigheden op de stormvlakte worden
bepaald door:
- hoeveelheid tak- en tophout;

- aantal en grootte van de losse stobben;
- vegetatie.
Deze factoren worden o.a. bepaald door de houtsoort,
boomdiameter, stamtal per ha en oogstmethode.
Op basis van deze factoren kan een indeling worden
gemaakt naar de mate van begaanbaarheid van
stormvlakten. Het maken van deze indeling vraagt echter
om een uitgebreide inventarisatie, hetgeen niet mogelijk
was. Wel kunnen hier de volgende indrukken worden
weergegeven:
- Grovedenneopstanden vertonen relatief de gunstigste
terreinomstandigheden. Het kapafval bestaat uit
toppen met weinig, maar wel zwaartakhoutende losse
stobben hebben geringe afmetingen.
- Op stormvlakten van douglas en fijnspar ligt meer
takmateriaal dan bij groveden, maar van lichtere
afmetingen. Stobben van fijnspar, maar vooral van
douglas vertonen zeer grote afmetingen.
- Naast de houtsoort is het stamtal per ha van groot
belang voor de hoeveelheid kapafval en het aantal
losse stobben.
- De plaats waar de stam van de stob is losgezaagd is
hoger dan bij een gewone kapvlakte. Dit wordt naast de
moeilijke terreinomstandigheden ook beïnvloed door de
velploeg.
- Wordt na het vellen gebruik gemaakt van
opwerkingsmachines (Logma, BM-Volvo) dan ligt het
takhout meer geconcentreerd en is gedeeltelijk plat
gereden. Op terreinen, waar veel stammen zijn
gebroken, hebben deze machines veel zwaar stamhout
achtergelaten.
Op grond van het bovenstaande is gezocht naar een
aantal stormvlakten, die kenmerkend verschillen in
terreinomstandigheden. De keuze is echter mede
beïnvloed door de gewenste oppervlakte (2 à 3 ha) en het
daardoor beperkte aanbod.
2.2 Inventarisatie van herbebossingsmethoden op
stormvlakten
Tijdens het vooronderzoek is een inventarisatie gemaakt
van methoden, waarmee de herbebossing op
stormvlakten zou kunnen worden gerealiseerd.
De aard van de werkzaamheden bij de herbebossing
wordt grotendeels bepaald door de techniek van planten.
Bij machinaal planten is een intensieve
terreinvoorbereiding noodzakelijk, d w z. het kapafval en
de losse stobben moeten worden verwijderd. Wordt de
stormvlakte in handkracht geplant dan kan een
terreinvoorbereiding achterwege blijven of is het
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verwijderen van de grootste obstakels voldoende. Bij de
hierna volgende opsomming van geïnventariseerde
herbebossingsmethoden is het onderscheid tussen
machinaal en handkracht planten aangehouden.
2.2.1 Herbebossing door middel van machinaal planten
Het machinaal planten met de bosploegplantmachine
en de Oostenrijkse Quickwood plantmachine kan worden
voorafgegaan door een van de volgende vormen van
terreinvoorbereiding.
2.2.1.1 Kapafval en losse stobben op rillen
Hierbij zijn twee varianten mogelijk:
a Met een hydraulische kraan met grijper worden de
losse stobben en het grootste gedeelte van het kapafval
op rillen gebracht. De afstand tussen de rillen wordt
aangepast aan de reikwijdte van de kraan en zal ca. 20
m bedragen.
Het resterende takhout kan in handkracht of met de
takkenschuif op de ril worden gebracht of met de
klepelmaaier worden verkleind,
b De losse stobben en al het kapafval wordt met een
wiellader met puinvork op rillen geschoven. De afstand
tussen de rillen wordt hier ook op ca. 20 m gehouden,
daar bij grotere afstanden de bodemverwonding sterk
zal toenemen.
In vergelijking met de puinvork zijn er andere aanzetwerktuigen die meer geschikt zijn voor dit werk.
Verschillende Amerikaanse "clearing rakes" zijn
zodanig geconstrueerd dat minder schade aan de
bodem wordt toegebracht. Deze typen vorken zijn op dit
moment in Nederland niet beschikbaar.
2.2.1.2 Kapafval en losse stobben concentreren en
begraven
Deze methode is kostbaar en geeft aanzienlijke
bodemverstoring. Zij wordt hier verder niet besproken.
2.2.1.3 Vrijmaken van een plantstrook
Stroken van ca. 3 m worden vrijgemaakt van losse
stobben en kapafval. De rillen mogen niet breder zijn
dan ca. 2 m om de afstand tussen de plantrijen niet te
groot te maken. In de vrijgemaakte strook wordt met
een in verstek gezette bosploegplantmachine zo dicht
mogelijk tegen de ril geplant. Twee uitvoeringen zijn
mogelijk:
a met een angledozer (bulldozer waarvan het blad onder
een hoek met de rijrichting verstelbaar is) die kapafval
en stobben zijdelings wegschuift. Deze machine heeft
echter een gesloten blad dat bodemverwonding zal
veroorzaken. Bovendien zal het wegschuiven van de
stobben problemen geven,
b met een wiellader met puinvork. Deze methode is beter
uitvoerbaar.
Een chopper is een cylinder voorzien van snijbladen, die
wordt gevuld met water en door een rupstrekker wordt voort
bewogen. Gewicht varieert per type van 15 tot 30 ton.

1
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2.2.2
Herbebossing door middel van planten in
handkracht
Het planten in handkracht kan worden voorafgegaan
door een van de volgende vormen van terreinvoorbe
reiding:
2.2.2.1 Verbranden van kapafval
Het branden van kapvlakten is een werkwijze die in
Canada wordt toegepast, alhoewel men daar vanwege
milieuaspecten overgaat op het verbrijzelen van het
kapafval (2). De in ons land als gevolg van branden
optredende koffievuurtjeszwam (Rhizina undulata)
geeft al voldoende aanleiding geheel van deze
werkwijze af te zien.
2.2.2.2 Losse stobben op rillen
Met een trekker voorzien van een lier worden alleen
de losse stobben op rillen gelierd.
2.2.2.3 Zwaar kapafval en losse stobben op rillen
Op zeer moeilijk begaanbare terreinen kan op deze
wijze het planten in handkracht worden
vergemakkelijkt. De hydraulische kraan met grijper
brengt de losse stobben en takhoutconcentraties op
rillen.
2.2.2.4 Verbrijzelen
Ook door het verbrijzelen worden de
plantwerkzaamheden vergemakkelijkt. Twee varianten
zijn mogelijk:
a Verbrijzelen van kapafval met klepelmaaier. Deze
machine verkleint kapafval tot maximaal 15 à 16 cm
diameter. Op de stormvlakte wordt tussen en rondom
de losse stobben gemanoeuvreerd. Bij zeer gunstige
terreinomstandigheden kan mogelijk met de
Quickwood plantmachine worden geplant,
b Verbrijzelen van losse stobben en kapafval met
chopper" of compactor21. Over de gehele vlakte of
strooksgewijs worden de losse stobben en het kapafval
de grond ingewalst, waarbij strooisel, takhout en
minerale grond worden vermengd. Hierbij treedt
bodemverdichting op.
2.2.2.5 Plantgaten woelen
a Na terreinvoorbereiding. In combinatie met de
terreinvoorbereiding 3 of 4.
b Direct in de stormvlakte. Alleen mogelijk op terreinen
die redelijk begaanbaar zijn voor een middelgrote
landbouwtrekker.

2 Een compactor is een wieldozer waarvan de wielen zijn
uitgevoerd als walsen, voorzien van scherpe punten. De
walsen worden met water gevuld. Totaal gewicht varieert
per type van 17 tot 36 ton.

2.2.2.6 Geen terreinvoorbereiding, direct planten
Wordt het plantverband strak aangehouden dan is
aanzienlijk meer arbeid vereist op plaatsen waar het
tak- en tophout geconcentreerd ligt. Dit kan worden
vermeden door zo dicht mogelijk rondom deze
concentraties te planten. Hierbij blijven wel voor korte
of langere tijd gaten in de beplanting aanwezig. Indien
dit wordt geaccepteerd, lijkt deze methode van
herbebossen aantrekkelijk wat kosten betreft.
2.3 Te onderzoeken methoden
De methoden, die als mogelijk bruikbaar uit het
vooronderzoek naar voren zijn gekomen en waarvoor
de benodigde apparatuur beschikbaar was, zijn nader
onderzocht om inzicht te verkrijgen in de technische
uitvoerbaarheid en de kosten. Deze methoden worden
vermeld in tabel 1.
Methode 9 is aan het onderzoek toegevoegd om na te
gaan op welke wijze de toekomstige ontwikkeling van
de stormvlakte de technische mogelijkheden van
herbebossing benvloedt. Methode 10 is later in het
onderzoek opgenomen.
3 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK
Op grond van de typering van de
terreinomstandigheden in het vooronderzoek is binnen
de aangeboden mogelijkheden een viertal
stormvlakten gekozen waarin het vergelijkend
onderzoek is uitgevoerd. Van deze terreinen worden de

Hydraulische kraan met grijper
brengt losse stobben en
takhoutconcentraties op rillen.
Excavator with grab brings
canted stumps and big slash on
ridges.

opgenomen opstands- en terreingegevens vermeld in
tabel 2. De in deze tabel vermelde percentages
bodembedekking (afgerond op 5 %) zijn geschat op
grond van meetgegevens, opgenomen in vakjes van 5 x
5 m, die om de 10 m langs de diagonalen van het terrein
zijn uitgezet.
De terreinvoorbereiding in Drente (Grollo en Emmen)
is uitgevoerd in december 1973 en op de Veluwe
(Heerde en Garderen) in maart 1 974. Het plantwerk is
verricht in de periode maart-april 1974. Door
omstandigheden kon de stormvlakte te Garderen niet
worden beplant.
In eerste instantie zijn de methoden beoordeeld op
hun technische uitvoerbaarheid. Bleek het machinaal
planten niet mogelijk, dan is in handkracht geplant.
Was de geplande machinale aanleg wel uitvoerbaar
dan is waar mogelijk ter vergelijking eveneens in
handkracht geplant. Binnen de methoden zijn dus
varianten mogelijk.
Vervolgens is met behulp van tijdstudies de arbeidsen/of machinetijd per methode bepaald. In tabel 3
worden per methode weergegeven de oppervlakte en
het aantal planten, dat in de tijdstudie is opgenomen.
De terreinvoorbereiding is op de beide objecten in
Drente (Emmen en Grollo) door dezelfde personen en
met dezelfde machines uitgevoerd. Dit is eveneens het
geval geweest op de Veluwe (Heerde en Garderen). Het
plantwerk is uitgevoerd in twee- of in
viermansploegen, waardoor geen persoonsinvloeden
op de arbeidstijd aanwezig zijn.
De in het onderzoek gebruikte machines en
gereedschappen worden vermeld in tabel 4.

Tabel 1. Herbebossingsmethoden die in het onderzoek zijn opgenomen.
Table 1. Reforestation methods taken into research.

machines
machines

omschrijving werkzaamheden
description of activities

1
1

hydraulische kraan met grijper
excavator with grab
klepelmaaier
mulching machine
plantmachine
planting machine

losse stobben en grote takken op rillen
canted stumps and big slash on ridges
verkleinen resterend takhout
reduce remaining slash
machinaal planten
machine planting

2
2

wiellader met puinvork
wheel loader with rake
plantmachine
planting machine

losse stobben en kapafval op rillen
canted stumps and slash on ridges
machinaal planten
machine planting

3

wiellader met puinvork

3

wheel loader with rake

plantstrook van ca. 3 m vrijmaken van
losse stobben en kapafval
clearing planting strips of about 3 m
from canted stumps and slash
machinaal planten
machine planting

methode
methods

plantmachine
planting machine
4
4

hydraulische kraan met grijper
excavator with grab

losse stobben en grote takken op rillen
canted stumps and big slash on ridges
planten in handkracht
hand planting

5
5

klepelmaaier
mulching machine

kapafval verkleinen
reduce slash
planten in handkracht
hand planting

6
6

klepelmaaier
mulching machine
plantgatenwoeler
planting hole grubber

kapafval verkleinen
reduce slash
plantgaten maken
make planting holes
planten in handkracht
hand planting

7
7

plantgatenwoeler
planting hole grubber

plantgaten maken
make planting holes
planten in handkracht
hand planting

8
8

geen
none

planten in handkracht
hand planting

9
9

geen
none

terrein drie jaar laten liggen
do nothing for three years
eventueel bestrijding van loofhout/onkruid
eventually control of weeds/broadleaved species

klepelmaaier
mulching machine
hydraulische kraan met dieplepel
excavator with back hoe
Kulla
Kulla cultivator

kapafval verkleinen
reduce slash
losse stobben in oude positie terugbrengen
remove canted stumps in old position
plantplaatsen maken
make planting patches
planten in handkracht
hand planting

10
10
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Tabel 2. Opstands- en terreinbeschrijving.
Table 2. Description of stands and terrains.

Emmen, vak 116
compartment 166

Grollo, vak 79
compartment 79

Garderen, vak 76a
compartment 76a

Heerde, vak 14 j
compartment 14 j

houtsoort

fijnspar

douglas

groveden

tree species

Norway spruce

25
75
25
75

Douglas fir

Scots pine

oppervlakte ha/area ha
leeftijd/age
gem. dbh cm /mean dbh cm
aantal bomen per ha
number of trees per ha
aantal geworpen bomen per ha
number of trees blowed down
per ha
aantal gebroken bomen per ha
number of trees broken per ha
% bodembedekking:
% of soil coverage
- schoon
- dean
- bedekt tot 25 cm hoogte
- covered till 25 cm height
- bedekt van 25-125 cm hoogte
- covered from 25-125 cm height
hout opgewerkt met de
wood processed with

4,2
ca. 30 j.
21
ca. 1050

7,2
ca. 35 j.
21
ca. 1050

3,8
ca. 35 j.
21
ca. 900

2,2
ca. 50 j
19
ca. 700

ca. 800

ca.

700

ca. 800

ca. 500

ca. 250

ca.

350

ca. 100

ca. 200

15

25

15

35

30

35

45

15

55

40

40

50

% douglas
% fijnspar
% Douglas fir
% Norway spruce

hand
hand

hand
Logma snoeier
Logma snoeier
Logma Limber-buncher' Logma Limber-buncher hand

Tabel 3. Oppervlakte en aantal planten per methode.
Table 3. Area and number of plants per method.

houtsoort
tree species
plantverband
spacing
methoden
methods

1
2
3
4
52
6
7
8
9

103

Emmen (E)
3-j. groveden
Scots pine
1.30x2.40 m
A
B
C

Grolle (Gr)
5-j. fijnspar
Norway spruce
1.50 x2.00 m1
A
B

Garderen (G)

A

Heerde (H)
3-j. groveden
Scots pine
1.50 x 1.75 m
A
B
C

0.3
0.6
0.3
0.5

0.2
0.7

360
520

0.2
0.2

0.5
0.2

540

650
540

680
430

0.3

190

0.2
0.1

220
360
300

350
160

250

0.4
0.4

1090

0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0.2

0.5
0.5
0.4

400 150
1080
340
560

800

0.2
0.2
0.2

D

750

A: oppervlakte in ha/area ha
B: aantal planten in handkracht geplant/number of plants with hand planting
C: aantal planten met Quickwood plantmachine geplant/number of plants planted with Quickwood
D: aantal planten met bosploegpiantmachine geplant/number of plants planted with Dutch planting
machine
In Grollo is de vijfjarige fijnspar in een dicht plantverband gezet voor een kerstbomencultuur.
Gezien de ongunstige ervaringen die het Staatsbosbeheer in Drente met de Nicolas klepelmaaier heeft
ondervonden op fijnspar- en douglasstormvlakten, die zijn opgewerkt met opwerkingsmachines, zijn de
methoden 5 en 6 in Emmen en Grollo niet in het programma opgenomen.
3 Methode 10 is niet op de stormvlakten te Heerde en Garderen opgenomen, maar onder vrijwel identiek
terreinomstandigheden te Kootwijk. Hier zijn tijdstudies verricht van het onderbrengen van de losse
stobben met de hydraulische kraan en het maken van plantplaatsen met de Kulla op een douglasstormvlakte
(vergelijkbaar met Garderen) en een stormvlakte van groveden (vergelijkbaar met Heerde).
1

2
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Tabel 4. Gebruikte gereedschappen en machines.
Table 4. Tools and machines applied.
Tussen haakjes wordt aangeduid op welk object en bij welke methode de betreffende machine is
gebruikt.
ruimen
clearing

verbrijzelen
mulching
plantplaats maken
planting hole

planten
planting

hydraulische kraan
met grijper
excavator
wiellader
wheel loader
klepelmaaier
mulching machine
plantgatenwoeler
planting hole grubber
Kulla
Kulla cultivator
machinaal
machine

handkracht
hand planting

Atlas 1202, bakinhoud 120 I
Atlas 1302, bakinhoud 120 I

(Gr 1 en 4, E 1 en 4)
(Ga 1 en 4, H1 en 4)

Hanomag B8, serie B
VL 1500 Werklust
Votex-Nicolas 105
Wilder, Scrub-Masta 40"
Lister/Struik

(E 2 en 3, Gr 2)
(Ga 2, H 2)
(Gr 1, E 1, H 1 en 5)
(H 1, Ga 1 en 5)
(H 6 en 7)
(Kootwijk)

Quickwood (standaard)
Quickwood (standard)
Quickwood (verbeterd)1
Quickwood {improved)
bosploegplantmachine
Dutch planting machine
halfronde plantschop
semi-circular planting spade
steekspade
planting spade

(E 1)
(H 1, 2 en 5)
(H1, 2 en 4)
(E 1,2, 3, 4 en 8)
(Gr 1,2, 4 en 8)
(H 1,4, 5, 6 en 8)

In Heerde is geplant met een Quickwood plantmachine waaraan door de Heidemij Nederland BV een
verbetering is aangebracht. In standaarduitvoering is de plantmachine star bevestigd in de driepunts
ophanging achter op de trekker Door de Heidemij is de topbevestiging flexibel gemaakt door de stang te
vervangen door een ketting. Hierdoor blijft de Quickwood het grondoppervlak beter volgen.
1
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4 UITKOMSTEN

4 1.2 Machinaal planten

4.1 Technische uitvoerbaarheid

Het planten met de Quickwood plantmachine in Grollo
op terreinen die zijn geruimd met de hydraulische
kraan met grijper (methode 1 )ende wiellader (methode
2) bleek niet mogelijk. Dit was voornamelijk te wijten
aan:
a de grote en diepe kuilen in het terrein als gevolg van
het verwijderen van de stobben (met name bij douglas).
Dit treedt vooral op bij het verwijderen van de stobben
met de kraan. Het verbrijzelen met de klepelmaaier
heeft slechts een gering egaliserend effect;
b de in het terrein achtergebleven stobben zijn vaak hoog
afgezaagd. Bij het ruimingswerk met de wiellader
komen deze stobben nog eens extra omhoog, daar
rondom de stob takhout en eventueel ook strooisel
wordt weggeschoven.
Ook in Emmen veroorzaakten deze beide factoren
moeilijkheden bij het planten met de Quickwood. Toch
waren de omstandigheden van dien aard dat het bij
methode 1 wel mogelijk was. Bij methode 2 was dit niet
het geval door de vele nog aanwezige hoge stobben.
In Heerde is geplant zowel met de Quickwood als met de
bosploegplantmachine. De Quickwood in een verbeterde
uitvoering. Bij de methoden 1 en 2 verliep het planten
voor beide machines naar wens. Duidelijk speelden de
gunstiger terreinomstandigheden een rol. Het aantal
omgewaaide bomen was geringer, de stobben van de
groveden waren kleiner en de achtergebleven stobben
waren redelijk laag afgezaagd. Vanwege deze gunstiger
condities is in Heerde naast de methode 1 en 2 ook
machinaal geplant bij methoden met beperkter
terreinvoorbereiding. Bij methode 4 (alleen ruimen met
hydraulische kraan met grijper) verliep het plantwerk
zowel met de Quickwood als met de
bosploegplantmachine goed. Bij de
bosploegplantmachine bestaat wel de kans voor het
opstropen, doordat takmateriaal tussen het kouter en de
ploegschaar komt. Eveneens is geprobeerd met de
Quickwood te planten bij methode 5 (verbrijzelen
takmateriaal met de klepelmaaier). De trekker dient
hierbij om de stobben heen te manoeuvreren of kan er bij
zeer kleine stobben overheen rijden. Deze wijze van
werken is slechts mogelijk onder zeer gunstige
terreinomstandigheden (weinig en kleine stobben).

4.1.1 Terrelnvoorbereid/ng
Het gebruik van de plantgatenwoeler (methode 7) in
Heerde was niet mogelijk. Bij het woelen van het
plantgat wordt het woelapparaat geblokkeerd door het
aanwezige takmateriaal. Gezien de gunstige
terreinomstandigheden in Heerde, in vergelijking met
de andere objecten is deze methode elders niet
toegepast. Na gebruik van de klepelmaaier was het
woelen van plantgaten wel mogelijk (methode 6).
Methode 3, het vrijmaken van ca. 3 m brede
plantstroken met de wiellader, is alleen uitgevoerd in
Emmen. De rillen kregen een zeer grillig verloop en
werden plaatselijk dermate breed dat het direct al
duidelijk was, dat machinaal planten dicht langs de ril
onmogelijk was. De gedachte om het machinaal
planten alsnog mogelijk te maken door de rillen "recht"
te maken met de klepelmaaier, was eveneens
technisch niet uitvoerbaar. Methode 3 is daarom in
handkracht geplant.
Van de overige wijzen van terreinvoorbereiding heeft
het gebruik van de hydraulische kraan met grijper
(methoden 1 en 4) goed voldaan. Daar de afstand
tussen de rillen van ca. 20 m is aangepast aan de
reikwijdte van de kraan behoeft deze machine zich
slechts in de rijrichting te verplaatsen. Hierdoor treedt
aanzienlijk minder bodemverstoring op dan bij gebruik
van de wiellader met puinvork (methode 2). Deze
laatste machine levert echter een schoner en egaler
terrein op dan de hydraulische kraan.
Het verbrijzelen van het resterende kapafval door de
klepelmaaier na ruiming met de hydraulische kraan
met grijper (methode 1 ) is op alle vier de stormvlakten
zonder problemen uitgevoerd. Waren zeer grote kuilen
in het terrein aanwezig, zoals in Garderen, dan
manoeuvreerde de trekker hier omheen. In Heerde en
Garderen is de klepelmaaier met succes gebruikt als
enige vorm van terreinvoorbereiding (methode 5). De
terreinomstandigheden op deze in handkracht
opgewerkte stormvlakten waren beduidend gunstiger
voor de klepelmaaier dan die op de terreinen in Emmen
en Grollo. Beide laatste stormvlakten zijn met de
Logma-snoeier opgewerkt, waarbij meer stamhout
was achtergebleven en zwaardere takconcentraties
waren ontstaan.
Het in de oorspronkelijke positie terugbrengen van
gekantelde stobben (methode 10) kan bij kleine
stobben (groveden) in een cyclus plaatsvinden. De
kraan graaft de grond achter de stob weg, duwt de stob
terug en dicht het gat met de uitgegraven grond. Bij
grotere stobben (douglas en fijnspar) moet de dieplepel
meerdere malen grond achter de stob vandaan halen
en naast de stob deponeren, waardoor deze methode
zeer bewerkelijk wordt.

4.1.3. Planten in handkracht
Het planten in handkracht met de halfronde plantschop
of de steekspade is onder alle omstandigheden, geruimd
of niet geruimd, te realiseren. Zelfs terreinen met zeer
veel kapafval waar het lopen sterk wordt bemoeilijkt zijn
op deze wijze te bebossen.
Bij het direct op de stormvlakte planten (methode 8) is zo
goed mogelijk getracht het plantverband te handhaven.
Op plaatsen echter waar veel tak- en tophout ligt
geconcentreerd is zo dicht mogelijk rond deze
concentraties geplant.
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Wiellader met puinvork schuift
losse stobben en takhout op rillen.

Wheel loader with rake shoves
canted stumps and slash on
ridges.

4.2 Relatieve tijden en kosten
De resultaten van de tijdstudies zijn omgerekend naar
tijden per ha. Hierbij zijn de man- en machine-uren
verhoogd met respectievelijk 35 % en 40 % algemene
tijden. Om een vergelijking in manuren mogelijk te
maken zijn de tijden van het machinaal planten, vanwege
de tweemansbezetting, verdubbeld. Opgemerkt moet
worden dat bij de herbebossingsmethoden, waarbij het
kapafval oprillen wordt gebracht 1 5-20% minder planten
per ha zijn geplant waardoor de planttijd per ha ten
opzichte van herbebossingsmethoden zonder rillen in
dezelfde mate afneemt.
De toegepaste herbebossingsmethoden werden met
elkaar vergeleken door de benodigde tijden en kosten in
verhoudingsgetallen weer te geven.
Zo zijn in tabel 5 voor de objecten Emmen, Grollo en
Heerde de benodigde arbeidstijden per methode in
verhoudingsgetallen vermeld door de tijden van methode
8 per object op 100 te stellen en de overige tijden ten
opzichte hiervan uit te drukken. Garderen is hierbij niet
opgenomen, omdat op dit object niet is geplant. Op deze
wijze worden de methoden binnen ieder object
vergeleken en niet tussen de objecten. Dit laatste is niet
mogelijk, daar de omstandigheden te zeer variëren.
Echter ook bij vergelijking binnen de objecten kunnen
niet meer dan tendenzen worden waargenomen. Zo is
duidelijk waarneembaar dat methoden waarbij
machinaal is geplant over het algemeen een aanzienlijke
besparing van manuren ten opzichte van methode 8 te
zien geven. De methoden 2 en 4 in Heerde geven een
besparing te zien van ca. 50 %. Wordt bij deze methoden
in handkracht geplant dan is de besparing veel minder
duidelijk waarneembaar.
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Wordt het planten in handkracht tussen de methoden
vergeleken dan hebben de methoden waarbij is geruimd
20-40 % minder arbeidstijd nodig dan het direct in de
stormvlakte planten. In vergelijking met machinaal
planten is dit 60-75 %.
Vergelijking tussen machinaal planten en handkracht
planten bij dezelfde methode geeft een verschil van 3050 % te zien ten gunste van het machinaal planten.
Op basis van de terreingegevens (tabel 2)en de ervaring
opgedaan tijdens het planten is een schatting gemaakt
voor de planttijd bij methode 8 waarbij het plantverband
strikt wordt gehandhaafd. De benodigde arbeidstijd per
ha wordt dan 50-70 % hoger geschat dan wanneer bij
methode 8 rond de takconcentraties wordt geplant. De
arbeidsbesparing voor de andere methoden zal dan nog
duidelijker zijn.
Op de stormvlakte te Garderen zijn wel de noodzakelijke
terreinvoorbereidingen uitgevoerd. Om de tijden hiervan
toch op te nemen worden in tabel 6 de relatieve tijden
voor de terreinvoorbereiding weergegeven.
Om een vergelijking tussen de objecten mogelijk te
maken is de tijd van methode 1 in Emmen op 100 gesteld
en zijn alle overige tijden ten opzichte hiervan uitgedrukt.
De verschillen tussen de objecten zijn voor een deel toe
te schrijven aan de verschillen in machines en in de
bediening die door diverse personen is uitgevoerd. Deze
zijn in Drente voor de beide objecten Emmen en Grollo
dezelfde geweest. Dit is eveneens het geval voor Heerde
en Garderen. Voor het overige kunnen de verschillen
tussen de objecten worden toegeschreven aan de
verschillen in terreinomstandigheden.

Duidelijk blijken de getallen voor het
grovedennenterrein in Heerde gunstig af te steken
tegenover de andere drie stormvlakten. Dit is
overeenkomstig de verwachting in het vooronderzoek. In
Heerde was het stamtal lager en het aantal te
verwijderen stobben geringer (zie tabel 2).
De tijden voor de terreinvoorbereiding in Grollo en
Emmen liggen op hetzelfde niveau. Garderen sluit zich
hierbij nauw aan.
Vergelijking van de wiellader met de hydraulische kraan
laat duidelijk zien dat de eerste machine sneller werkt.
Op overeenkomstige wijze als in tabel 5 worden in tabel
7 de relatieve kosten weergegeven voor Emmen, Grollo
en Heerde. Voor omrekening van de tijden naar kosten
per ha is uitgegaan van de volgende uurkosten (incl.
bediening):
Manuur
Wiellader
Hydraulische kraan
Klepelmaaier 4- trekker
Quickwood plantmachine + trekker
Bosploegplantmachine + trekker
Kulla + trekker
Plantgatenwoeler + trekker

ƒ15,00
ƒ37,50
ƒ 32,50
ƒ 45,00
ƒ 60,00
ƒ 55,00
ƒ 30,00
ƒ 30,00

Op de stormvlakten te Emmen en Grollo is het direct in
het terrein planten (methode 8)de goedkoopste methode.
In Grollo ligt methode 2 op hetzelfde kostenniveau. De
overige methoden zijn op deze stormvlakten iets duurder,
methode 1 zelfs veel duurder.
In Heerde is de situatie anders. Hier zijn de methoden 2

Verwijdering van de strooisellaag
bij terreinvoorbereiding met
de wiellader.

Removal of humus layer
with terrain preparation
with wheel loader.

en 4 bij gebruik van de Quickwood plantmachine het
laagst in kosten. Wordt bij deze methoden met de
bosploegplantmachine geplant dan liggen de kosten op
het niveau van methode 8. Duidelijk dure methoden in
Heerde zijn de methoden 6 en 10.
4.3 Aanslag van het plantsoen
Naast een inzicht in de benodigde arbeidstijd en de
kosten van de toegepaste methoden van herbebossing op
stormvlakten is het eveneens van belang de aanslag van
het plantsoen in het onderzoek te betrekken.
Vooropgesteld moet worden dat een juiste beoordeling
van de invloed van de herbebossingsmethoden op de
aanslag van het plantsoen niet mogelijk is.
Ten eerste, omdat de in het onderzoek opgenomen
methoden van terreinvoorbereiding zodanige
beperkingen opleggen aan de proefopzet, dat een
statistische analyse naar de invloed van de
herbebossingsmethode op de aanslag niet mogelijk is.
Ten tweede wordt de aanslag naast de methode van
herbebossing benvloed door een aantal factoren zoals
bijvoorbeeld plantsoenkwaliteit en behandeling van het
plantsoen voor het planten, welke tijdens het onderzoek
niet voldoende konden worden vastgelegd. De
aanslagpercentages kunnen zodoende niet meer dan
tendenzen aangeven.
De eerste waarnemingen zijn begin juli 1974 gedaan.
Hierbij zijn drie categorieën onderscheiden, t.w. levend,
kwijnend en dood. Als dood werden de planten
aangemerkt die geen of bijna geen groene delen bezaten.
Onder de categorie kwijnend zijn de planten opgenomen

Stormvlakte van groveden geruimd met de hydraulische kraan,
daarna geplant met de Quickwood plantmachine (Heerde,
methode 4).
Storm-damaged area of Scots pine cleared with excavator and
planted with the Quickwood planting machine fHeerde,
method 4).

die om welke reden dan ook geen nieuw lot hadden
gevormd of door vreterij of nachtvorst ernstig waren
beschadigd. De overige planten vallen in de categorie
levend. De resultaten van deze waarnemingen worden
vermeld in tabel 8.
Opgemerkt dient te worden dat op alle drie de objecten
het planten onder zeer droge weersomstandigheden
heeft plaatsgevonden (periode met veel zon en weinig
neerslag).
Uit tabel 8 blijkt de aanslag in Grollo, waar vijfjarige
fijnspar is geplant metde steekspade, voor alle methoden
zeer goed te zijn. Gemiddeld over het object is hier 96 %
aangeslagen. Het voorkomen van de 3 % kwijnende
exemplaren is voornamelijk een gevolg van vreterij en
nachtvorst.
In Emmen ligt de aanslag voor het handkracht planten
beduidend lager, nl. gemiddeld 65 % Hier is driejarige
groveden geplant met de halfronde plantschop. De 10%
dode exemplaren is voornamelijk een gevolg van de
droogte. Er is echter ook aanzienlijke vraatschade. De
categorie kwijnend is in Emmen met een gemiddelde van
25 % aan de hoge kant wat voor een groot deel is toe te
schrijven aan de schade, die is veroorzaakt door de
dennelotrups (Evetria buoliana).
Wordt de aanslag per methode in beschouwing
genomen dan lijken er aanzienlijke verschillen te
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bestaan. De methoden 1 en 3 geven een goede aanslag te
zien met een laag percentage dode planten. Methode 2 is
beduidend minder, maar de aanslag bij de methoden 4 en
8 kan ronduit slecht worden genoemd. Bij deze beide
methoden ligt een aantal rijen naast elkaar die een goede
aanslag geven met daarnaast eenzelfde aantal rijen die er
bijzonder slecht afkomen. Beide methoden zijn op andere
plaatsen op de stormvlakte herhaald. Hier schommelt de
aanslag van de rijen rond het in tabel 8 aangegeven
percentage.
Het plantwerk met de Quickwood plantmachine in
Emmen geeft ongeveer hetzelfde resultaat als de
gemiddelde aanslag van het object bij het planten met de
halfronde plantschop.
Bij het planten van driejarige groveden met de
steekspade in Heerde zijn twee uitschieters ten opzichte
van het objectgemiddelde. Methode 1 geeft een lage
aanslag als gevolg van een viertal rijen met
onverklaarbaar hoge uitval. Bij methode 6 is de aanslag
hoog wat verklaard kan worden door de gunstige invloed
van de plantengatenwoeler.
In Heerde is bovendien geplant met de Quickwood
plantmachine en de bosploegplantmachine. Voor beide
machines zijn de verschillen in aanslag tussen de
methoden zeer gering.
Met de beperkte hoeveelheid gegevens kan in Heerde
wel een statistische vergelijking gemaakt worden tussen
handplanten en machinaal planten metde Quickwood en
de bosploegmachine. Hieruit blijkt een significant
verschil in de aanslag (betrouwbaarheid 95%) voor het
aantal levende én kwijnende exemplaren ten gunste van
de bosploegplantmachine in vergelijking met de
Quickwood. Voor het aantal kwijnende exemplaren is de
aanslag van de Quickwood significant ongunstiger
(betrouwbaarheid 95 %) dan die bij planten in
handkracht. Op grond hiervan is dus wel vast te stellen,
dat de plantkwaliteit van de Quickwood op de stormvlakte
in Heerde bij de toegepaste vormen van
terreinvoorbereiding achterblijft bij die van de
bosploegplantmachine en het handplanten. Dit is gezien
de ervaringen tijdens het planten wel te verklaren. De
planten komen nogal eens schuin in de grond te staan.
Deze schuine stand op zichzelf behoeft nog niet zo
bezwaarlijk te zijn, maar de kans dat de wortels
onvoldoende in de minerale grond komen met als gevolg
gevaar voor uitdroging, wordt hierdoor vergroot. Ook de
diepte-afstelling van de plantarm geeft bij variërende
dikte van het strooiselpakket moeilijkheden.
Op plaatsen waar geen of weinig strooisel aanwezig is
kan de plant zeer diep de grond in worden geslagen, zelfs
zodanig dat alleen het topje nog net boven de grond
uitkomt. Ligt er een dik strooiselpakket dan kan het
voorkomen dat de plant met zijn wortels onvoldoende in
de minerale grond staat. Deze tekortkomingen zijn o.a.
eveneens waargenomen in een onderzoek in WestDuitsland met de Quickwood plantmachine (5). Zonder
nawerk bleek in dit onderzoek minstens 20 % van de
planten los in het plantgat te zitten zonder voldoende
bodemcontact.
Genoemde tekortkomingen kunnen wellicht door
aanpassingen van de machine, en dan met name van de
plantarm, worden opgeheven.

5 DISCUSSIE
In de wijze waarop stormvlakten kunnen worden
herbebost zijn twee principieel verschillende
benaderingen mogelijk. Enerzijds kan het plantwerk
worden voorafgegaan door een terreinvoorbereiding
waarbij de losse stobben en het kapafval op rillen wordt
gebracht, anderzijds kan worden besloten slechts een
beperkte of zelfs geen terreinvoorbereiding te laten
plaatsvinden en direct in de stormvlakte te planten. Voor
welke werkwijze moet worden gekozen, wordt naast de
benodigde arbeidstijd en de aanslag van het plantsoen
voor een belangrijk deel bepaald door de kosten die bij de
uitvoering worden gemaakt. Er zijn echter nog andere
factoren die deze keuze beïnvloeden en welke bij het
nemen van een beslissing tegen elkaar dienen te worden
afgewogen.
In tabel 9 worden deze factoren onder elkaar gezet, met
daarnaast de wijze, waarop ze door de beide systemen
van herbebossing worden beïnvloed. Hierbij is een
onderscheid gemaakt naar de economische,
arbeidsorganisatorische en de meer houtteeltkundige
aspecten. De laatste groep heeft grotendeels invloed op
de kwaliteit van de opstandsontwikkeling, de beide
andere op het niveau van de kosten en de aard van het
werk.
Herbebossing van stormvlakten zonder
terreinvoorbereiding is houtteeltkundig gezien
aantrekkelijk. De voedingsstoffen van het kapafval blijven
beschikbaar, de strooisellaag blijft intact en er treedt
geen bodemverwonding op. Bovendien wordt de
ontwikkeling van onkruid en loofhout geremd.
Uit het onderzoek is gebleken dat wat betreft kosten van
aanleg methode 8 (direct in de stormvlakte planten) zo
niet de goedkoopste dan toch onder de gegeven
omstandigheden tot de goedkoopste methode behoort
(tabel 7). Dit gunstige kostenniveau zal zich nog
duidelijker manifesteren wanneer van lagere stamtallen
per ha wordt uitgegaan dan in het onderzoek is gedaan. In
Grollo zijn 3300 vijfjarige fijnsparren per ha geplanten in
Emmen en Heerde respectievelijk 3200 en 3800
driejarige grovedennen. Gaat men uit van een
extensievere vorm van bosaanleg, waarbij 1500 tot 2000
planten van goede kwaliteit per ha met de steekspade
worden geplant, dan zullen de plantkosten beduidend
gaan dalen.
Daar de kosten van terreinvoorbereiding zich niet zullen
wijzigen betekent dit, dat onder deze omstandigheden
methode 8 op stormvlakten zonder meer de goedkoopste
wijze van herbebossen is. Bovendien zal het grotere
kwaliteitsplantsoen de door Hylobius aangebrachte
schade eerder overleven.
Uit tabel 9 blijkt echter dat er tegen deze methode vanuit
de economische en arbeidsorganisatorische kant
bezwaren zijn aan te voeren.
Afhankelijk van het gewicht van deze bezwaren kan men
genoodzaakt worden over te gaan tot
herbebossingsmethoden met terreinvoorbereiding.
Als eerste bezwaar moet hier worden genoemd de grote
hoeveelheid arbeid, die benodigd is bij het direct planten
in de stormvlakte. Uit het onderzoek blijkt dat methoden,
waarbij machinaal wordt geplant een aanzienlijke

arbeidsbesparing ten opzichte van methode 8 te zien
geven (tabel 5).
Wordt daarbij in beschouwing genomen, dat de ter
beschikking staande plantperiode van vrij korte duur is,
dan zal met name op plaatsen waar de beschikbare
hoeveelheid arbeid gering is, de herbebossing van
stormvlakten sneller verlopen indien machinaal wordt
geplant. Men zal plaatselijk het arbeidsaanbod moeten
kennen om te weten of er voldoende arbeidskrachten
voor de bosbouw beschikbaar zijn om over te gaan op de
arbeidsintensieve herbebossing zonder terreinvoorbe
reiding.
Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat het
machinaal planten bij de toegepaste vormen van
terreinvoorbereiding niet onder alle omstandigheden
mogelijk is. Onder de terreinomstandigheden in Grollo
(75 %fijnspar,25 %douglas)en Emmen (fijnspar) was het
niet of nauwelijks mogelijk te planten met de Quickwood
plantmachine. Slechts bij methode 1 in Emmen verliep
het machinale plantwerk redelijk. Bij deze methode is
echter een dure terreinvoorbereiding noodzakelijk. Zoals
reeds bij de uitkomsten is vermeld zijn de moeilijkheden
bij het machinaal planten hier hoofdzakelijkte wijten aan
de grote en diepe kuilen die ontstaan na het verwijderen
van fijnspar- en vooral douglasstobben en aan de
resterende stobben die op beide stormvlakten te hoog
waren afgezaagd. Hierbij speelt uiteraard het aantal
verwijderde en achtergebleven stobben eveneens een
belangrijke rol. Ook van het werken met de
bosploegplantmachine, hoewel hier niet in het onderzoek
opgenomen, zal onder deze omstandigheden moeten

Direct planten in stormvlakte van fijnspar (Emmen, methode
8).
Hand planting in storm-damaged area of Norway Spruce
(Emmen, method 8).

15

->

•&. y** ^r:^mk

Stormvlakte van groveden voorbewerkt met de klepelmaaier,
daarna in handkracht geplant (Heerde, methode 5).
Storm-damaged area of Scots pine operated with a mulching
machine and hand planted (Heerde, method 5).

worden afgezien. In Heerde (groveden) waren de
terreinomstandigheden beduidend gunstiger. Hier is
zowel met de Quickwood als met de
bosploegplantmachine bij verschillende methoden met
succes geplant.
Indien machinaal planten niet mogelijk is, zal het
voordeel van de arbeidsbesparing zeer sterk worden
gereduceerd of zelfs niet aanwezig zijn. Het
bovenstaande betekent dat bij de toegepaste vormen van
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terreinvoorbereiding met hydraulische kraan en
wiellader arbeidsbesparing slechts mogelijk is onder
relatief gemakkelijke terreinomstandigheden (d.i. met
name het geval op stormvlakten van groveden). Op
zwaardere stormvlakten (fijnspar en douglas) is deze
besparing niet te realiseren tenzij het machinaal planten
mogelijk wordt gemaakt door andere methoden van
terreinvoorbereiding toe te passen. Bijvoorbeeld door met
een bulldozer ook de stobresten af te snijden en de kuilen
te egaliseren (3). Dit betekent wel dat de bodemverstoring
zal toenemen.
Wordt uitgegaan van de eerdergenoemde meer
extensieve bosaanleg met 1 500-2000 planten per ha dan
wordt de arbeidsbesparing van methoden met
terreinvoorbereiding minder ten opzichte van het direct in
de stormvlakte planten.
Eveneens moet hier als bezwaar tegen methode 8
worden aangevoerd de zeer ongunstige
arbeidsomstandigheden bij het plantwerk. De planters
maken regelmatig een plantplaats waarbij zij tot
kniehoogte in de takken staan. Dit wordt door hen als zeer
onaangenaam ervaren. Een psychologisch gevolg
hiervan kan zijn dat de kwaliteit van het planten achteruit
gaat.
Een ander probleem vormt de eventueel na de
bosaanleg uit te voeren verzorgingsmaatregelen. Met
name wordt hier gedacht aan de bestrijding van de
onkruidvegetatie en loofhoutopslag. Men zal zich af
dienen te vragen of bij het direct planten in de stormvlakte
de ontwikkeling van onkruid en loofhout voldoende wordt
afgeremd om geen schadelijke concurrentie te geven aan
het (grote kwaliteits-)plantsoen. Kan dit niet worden
gegarandeerd dan kan men vooreen zeer dure verzorging
komen te staan daar deze niet machinaal kan worden
uitgevoerd. Daarbij komt dan ook nog het bezwaar van de
ongunstige arbeidsomstandigheden.
Een gunstig alternatief voor methode 8, waarbij de
bezwaren van de ongunstige arbeidsomstandigheden en
het niet mogelijk zijn van een machinale verzorging zijn
opgeheven, is methode 5 uit het onderzoek. De
plantwerkzaamheden worden bij deze methode
voorafgegaan door een bewerking met de klepelmaaier,
waarbij het tak- en tophout tussen de gekantelde stobben
wordt verbrijzeld.
Hierbij blijven de houtteeltkundige voordelen van
methode 8 bestaan, wordt het plantwerk vergemakkelijkt
en is een machinale verzorging in de jeugdfase mogelijk.
Bovendien kan een regelmatiger plantverband worden
aangehouden, is het gevaar voor brand afgenomen en
wordt geen onderkomen aan het wild geboden.
Methode 5 is alleen uitgevoerd in Heerde en Garderen.
Op de stormvlakten te Grollo en Emmen was dit werk niet
uitvoerbaar daar hier het stormhout zodanig was
opgewerkt met opwerkingsmachines, dat grote
takconcentraties waren ontstaan en vrij veel zwaar
stamhout op de stormvlakte was achtergebleven. De
kosten van methode 5 vallen in Heerde tegen daar niets
werd gewonnen op de plantkosten in vergelijking met
methode 8. Te verwachten valt dat dit met name op de
zwaardere terreinen wel degelijk het geval is, waardoor
de totaalkosten van methode 5 slechts voor een gedeelte
van de kosten van de klepelmaaier worden verhoogd.

6 CONCLUSIES

SUMMARY

Bij het vaststellen van de wijze waarop de herbebossing
van stormvlakten dient plaats te vinden, blijkt uit het
onderzoek dat de terreinomstandigheden hierop een
belangrijke invloed hebben. Er dient een onderscheid
gemaakt te worden tussen stormvlakten van douglas en
fijnspar enerzijds en stormvlakten van groveden
anderzijds.
De terreinomstandigheden op stormvlakten van fijnspar
en douglas zijn in het algemeen dermate ongunstig, dat
het machinaal planten bij de in het onderzoek toegepaste
vormen van terreinvoorbereiding slechts zeer beperkt
mogelijk bleek. Het direct in handkracht planten van de
stormvlakte (methode 8) is op dit type stormvlakte de
goedkoopste wijze van herbebossen. Aan deze methode
zijn tevens een aantal houtteeltkundige voordelen
verbonden. Hierbij is echter wel noodzakelijk dat
kwaliteitsplantsoen van voldoende grootte wordt geplant
om zodoende een voorsprong te verkrijgen op de
ontwikkeling van de onkruidvegetatie, waardoor een
bestrijding hiervan achterwege kan worden gelaten.
Een geschikt alternatief voor methode 8 op stormvlakten
van fijnspar en douglas is het planten vooraf te laten gaan
door een bewerking met de klepelmaaier (methode 5).
Hoewel de kosten hoger uitvallen dan die van methode 8,
blijven niet alleen de houtteeltkundige voordelen van
methode 8 behouden maar wordt bovendien het
plantwerk verlicht, is een eventuele machinale
verzorging mogelijken het gevaar voor brand afgenomen.
Het gebruik van de klepelmaaier geeft echter
moeilijkheden op stormvlakten waar het stormhout door
processors zodanig is opgewerkt, dat - hoewel wellicht
onnodig - grote takconcentraties zijn ontstaan en veel
zwaar stamhout is achtergebleven.
De terreinomstandigheden op stormvlakten van
groveden zijn in het algemeen van dien aard, dat het
machinaal planten zelfs bij verschillende in het
onderzoek toegepaste vormen van terreinvoorbereiding
zeer goed mogelijk is. De methoden, waarbij de losse
stobben en het bij groveden voornamelijk alleen
voorkomende tophout op rillen wordt gebracht met de
wiellader met puinvork (methode 2) of de hydraulische
kraan met grijper (methode 4) om daarna machinaal te
planten, behoren op grovedennestormvlakten tot de
goedkoopste wijzen van herbebossen. Gezien de
wiellader beduidend meer schade aan de bodem
veroorzaakt dan de hydraulische kraan, verdient deze
laatste machine bij de terreinvoorbereiding de voorkeur.
Het aantrekkelijke van methode 4 is daarnaast de door
het machinaal planten verkregen besparing op arbeid.
Met name op plaatsen waar in de betrekkelijk korte
plantperiode niet voldoende arbeiders voor het plantwerk
beschikbaar zijn, kan met behulp van deze methode de
herbebossing op stormvlakten van groveden worden
versneld.

Comparison of costs of reafforesting
storm-damaged areas
The gales of November 1 972 and April 1 973 damaged
more than 5000 ha of forest area in the Netherlands.
Roughly, this area comprises 1000 ha Douglas fir and
Norway spruce and 4000 ha pine (mostly Scots pine).
These areas differ in terrain from traditional clearance
areas. There is more slash strewn about. The upturned
stumps remain as obstacles. Other methods than normal
are therefore required for reforestation. Different
reforestation methods were compared in four different
areas. (Table 1 methods; table 2 terrain). Making planting
holes with a hole grubber without terrain preparation
was not practicable (Method 7). Difficulties also arose in
planting strips with the wheel loader (Method 3).
Machine planting was feasible only in one area. The
results of time studies in three areas (the fourth area has
not yet been planted) were expressed in relative times
(Table 5) and relative costs (Table 7). To assess the
methods of reforestation on different terrains, economic,
silvicultural and ergonomie aspects were considered.
Storm-damaged areas of Douglas fir and Norway spruce
could generally be restored by direct planting without
terrain preparation (Method 8). In such areas, machine
planting in combination with various methods of
clearance was of limited application. Direct planting was
the cheapest way of reforestation and had also many
silvicultural advantages (no soil damage; nutrients of
litter remained in the area; prevents weed development).
An alternative to direct planting of Douglas fir and
Norway spruce was to smash the top and branch wood
with a mulching machine before planting (Method 5). For
Scots pine, machine planting in combination with
clearance is practical The terrain can be cleared with a
wheel loader (Method 2) or with an excavator (Method 4),
which both bring tops, branches and loose stumps into
ridges between which the pine is planted. The excavator
damages the soil less than the wheel loader. Such
machine reforestation was among the cheapest methods
of restoring storm-damage. Machine planting saves
much labour, which in some regions is in short supply.
Reforestation is also limited bytheshort planting season.
The method 4 preferred will speed up afforestation of the
devastated Scots pine.
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Tabel 5. Relatieve tijden van herbebossingsmethoden berekend uit de benodigde manuren per ha; methode 8 = 100.
Table 5. Relative times of reforestation methods, calculated from necessary manhours per ha; method 8 = 100.

plantwijze/p/anf/n<7 methods

1

2

3

4

5

6

8

10

methoden/methods
hydraulische kraan
excavator
klepelmaaier
mulching machine
planten
planting
wiellader
wheel loader
planten
planting

Emmen
Quickwood
Quickwood
planting
machine

handkracht
hand planting

Grollo
handkracht
hand planting

bosploegplantmachine
Dutch planting
machine

handkracht
hand
planting

^6

36

20

17

17

17

22

22

12

8

8

8

30

q

65

08

68
123

27

hydraulische kraan
excavator
planten
planting

36

36
56

13

65
85

18

31
100

15

58

wiellader (stroken)
wheel loader, strips
planten
planting

76
61

101

13

31
80

38
44

51

80
98
20

60

17

71
96

17

25
91

klepelmaaier
mulching machine
planten
planting

17

35
42

9

81
52

98
9

42

100
51

klepelmaaier
mulching machine
plantgatenwoeler
planting hole grubber
planten
planting
planten
planting

Heerde
Quickwood
Quick wood
planting
machine

109
9
29
93
131

100

100

klepelmaaier
mulching machine
hydraulische kraan
excavator
Kulla
Kulla cultivator
planten
planting

100

9
27
7
93'
136

' Planten is bij deze methode niet opgenomen. Vergeleken met planten bij methode 6.
(Planting compared with planting from method 6).
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Tabel 6. Relatieve tijden terreinvoorbereiding berekend uit de benodigde machine-uren per ha;
methode 1 in Emmen = 100.
Table 6. Relative times of terrain preparation calculated from machine hours per ha;
method 1 Emmen = 100.

vorige houtsoort
former tree species

1

methoden/methods
hydraulische kraan
excavator
klepelmaaier
mulching machine

Emmen
fijnspar
Norway spruce

Grollo
Heerde
25%douglas,
groveden
25% Douglas fir
Scots pine
75% fijnspar
75% Norway spruce

Garderen
douglas
Douglas fir

62

68

38

75

38

40

18

27

100
2
3
4
5
6

8
10

20

wiellader
wheel loader
wiellader (stroker)
wheel loader (strips)
hydraulische kraan
excavator
klepelmaaier
mulching machine
klepelmaaier
mulching machine
plantgatenwoeler
planting hole grubber
geen
none
klepelmaaier
mulching machine
hydraulische kraan
excavator
Kulla
Kulla cultivator

49

108
51

56

28

702
40

68

38

75

20

37

32

62

20
67
87

20

37

62

97
16

16

98

150

Tabel 7. Relatieve kosten van herbebossingsmethoden berekend uit de arbeids- en machinekosten per ha; methode 8 = 100.
Table 7. Relative costs of reforestation methods, calculated from labour and machine costs per ha; method 8 = 100.

plantwijze/planting methods

1

2

3

4

5

6

8

10

methoden/methods
hydraulische kraan
excavator
klepelmaaier
mulching machine
planten
planting
wiellader
wheel loader
planten
planting
wiellader (stroken)
wheel loader, strips
planten
planting
hydraulische kraan
excavator
planten
planting

Emmen
Quickwood
Quickwood
planting
machine

handkracht
hand planting

Grollo
handkracht
hand planting

Heerde
Quickwood
Quickwood
planting
machine

bosploegplantmachine
Dutch planting
machine

handkracht
hand
planting

77

77

43

37

37

37

65

65

35

24

24

24

60

65
202
68
58

102

80
126
77

43

60

71
137

81

65

50
114

37

37

37

87

118

102

26

26

100

84
110

126

26

klepelmaaier
mulching machine
plantgatenwoeler
planting hole grubber
planten
planting

klepelmaaier
mulching machine
hydraulische kraan
excavator
Kulla
Kulla cultivator
planten
planting

100

92

46

klepelmaaier
mulching machine
planten
planting

planten
planting

69

61

65
126

31

31

37

137

128

122

146

76

67

61

68
207

59
93
178

100

100

100
26
59
14
93

19J_
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Tabel 8. Percentages levende, kwijnende en dode planten.
Table 8. Percentages healthy, wilting and dead plants.
plantwijze
planting method

Emmen (3 j. groveden)
(3 j. Scots pine)
methoden 1
methods 2
3
4
8
gemiddeld object
mean object
Grollo (5 j. fijnspar)
(5 j. Norway spruce)
methoden 1
methods 2
4
8
gemiddeld object
mean object
Heerde (3 j. groveden)
(3 j. Scots pine)
methoden 1
methods 2
4
5
6
8
gemiddeld object
mean object
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handkracht
hand planting
levend kwijnend dood
healthy wilting
dead

88
70
87
60
51
65

9
24
10
22
34
25

3
6
3
18
15
10

99
98
93
96
96

1
1
5
3
3

0
1
2
1
1

63

17

20

77
77
85
76
74

14
14
11
13
14

9
9
4
11
12

Quickwood
levend kwijnend dood
healthy wilting
dead

bosploegplantmachine
Dutch planting machine
levend kwijnend dood
healthy wilting
dead

70

23

70

23

7

62
61
66
62

19
17
20
20

19
22
14
18

88
79
80

7
8
9

5
13
11

63

19

18

82

8

9

7

96

Tabel 9. Vergelijk tussen herbebossing met en zonder terreinvoorbereiding
Herbebossing met terrein
voorbereiding (rillen)

Herbebossing zonder terrein
voorbereiding

aanlegkosten

Uit het onderzoek komt naar voren
dat op de lichtere stormvlakten
waar machinaal kan worden
geplant (grovedenneterreinen)
deze wijze van werkten tot de
goedkoopste methoden van bos
aanleg behoort.

Op zwaardere stormvlakten
(douglas en fijnspar) is het direct
planten in de stormvlakte de
goedkoopste wijze van bosaanleg,

verzorgingskosten

In de jeugdfase is een machinale
verzorging goed mogelijk.

Eventuele verzorging zal in
handkracht plaats moeten vin
den, waardoor de kosten hoog
zullen zijn.

terreinverlies

Als gevolg van de rillen vermindert
het te beplanten oppervlak. Dit
doet de plant- en plantsoenkosten
overeenkomstig dalen. Indien de
plantrijen aan weerszijden van de
ril niet meer dan 4 à 5 m uit
elkaar liggen, ontstaat slechts een
gering produktieverlies, daar de
rillen als dunningspad zijn te
gebruiken.

Geen

Machinaal planten geeft een
aanzienlijke besparing op arbeid.
Gezien de korte plantperiode zal
bij een geringe beschikbaarheid
van arbeid de herbebossings
capaciteit worden vergroot.

Het planten vereist veel arbeid.

Het plantwerk wordt verricht
onder redelijk goede terrein
omstandigheden. Ook de latere
verzorging zal geen problemen
geven.

Zeer ongunstige werkomstan
digheden bij het plantwerk. Dit
geldt eveneens voor een
verzorging in de jeugdfase.

Economische aspecten:

Arbeidsorganisatorische
aspecten:
arbeidsbesparing

ergonomie

Houtteeltkundige aspecten:
aanslag

Met de waargenomen aanslag
percentages van de in het onder
zoek opgenomen objecten kunnen
geen verschillen worden aange
geven tussen de beide systemen
van herbebossen.

kapafval

Dit wordt grotendeels op de rillen
gebracht.

Blijft op de kapvlakte achter.

strooisel

Bij gebruik van wiellader wordt
veel strooisel in de ril geschoven.
Dit is veel minder het geval bij de
hydraulische kraan.

Het strooiselpakket blijft intact.
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bodemverwonding

Pleksgewijs wordt door de wiellader de strooisellaag weggegeschoven en komt de minerale
grond aan de oppervlakte. Door
het veelvuldig manoeuvreren met
de wiellader ontstaat spoor
vorming. Ook hier is de situatie
met de hydraulische kraan
gunstiger.

Geen bodemverwonding.

onkruidvegetatie en
loofhoutopsiag

De ontwikkeling hiervan wordt
door de bodemverwonding
gestimuleerd.

De ontwikkeling wordt eerder
geremd.

wildschade

Meer kans op schade aan jong
plantsoen door reeën. De rillen
vormen een schuilplaats voor
konijnen die daaruit moeilijk te
verwijderen zijn.

Kans op schade door reeën is
hier minder door aanwezigheid
van takmateriaal. De takconcentraties vormen hier echter
ook schuilplaatsen voor konijnen.

Hylobius abietis

Schadelijk effect is geringer,
doordat de losse stobben op de
ril worden gebracht.

Schadelijk effect groter, doordat
de losse stobben broedgelegenheid vormen voor Hylobius.

brandgevaar

Het op rillen brengen van het
takhout vermindert het brand
gevaar.

Het verspreid liggend kapafval
blijft de eerste jaren brand
gevaarlijk.

plantverband

Regelmatig.

Onregelmatig, doordat om takconcentraties heen wordt ge
plant. Aanhouden van het plant
verband doet de plantkosten
sterk stijgen.
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